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onderwerp besluit b&w

A-lijst

Bedrijfsvoering
A 1. Maartcirculaire gemeentefonds 2018.

Maatschappij (advies is nog concept)
A 2. AB GGD NOG 12 april 2018.

1. Kennisgenomen van de uitkomsten van de Maartcirculaire
gemeentefonds 2018.

2. Deze to verwerken in het Financieel meerjarenperspectief
voor de Kadernota begroting 2019.

3. Voor zover mogelijk in de kadernota de verbinding leggen
tussen de vrij besteedbare middelen uit de maartcirculaire
met de opgaven voor gemeente Doetinchem uit het
Interbestuurlijk programme.

1. Kennisgenomen van de agenda van het Algemeen Bestuur
GGD NOG 12 april 2018:

1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag vergadering d.d. 15 feb. 2018
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarstukken 2017 vaststellen & besluit over saldo
5. Programmabegroting 2019
6. Nieuw beleid 2019: uitvoering

rijksvaccinatieprogramma
7. Nieuw beleid 2019: bekostiging publieke

gezondheidszorg statushouders
8. Nieuw beleid 2019: gezondheidsmonitor e-movo in

het praktijkonderwijs en MBO.
9. Overgang Haar nieuw bestuur
10. Rondvraag en sluiting

Z. De portefeuillehouder volksgezondheid in het Algemeen
Bestuur GGD NOG van 12 april 2018 to laten instemmen
met de aan het AB GGD NOG gedane voorstellen met
kanttekeningen bij agendapunt 4, 5, 7 en 8.

3. De portefeuillehouder volksgezondheid in het Algemeen
Bestuur GGD NOG van 12 april 2018 in to laten brengen dat:
— n.a.v. het accountantsverslag over de jaarstukken 2017

invulling gegeven moet worden aan de koppeling
tussen de risicoanalyse en het weerstandsvermogen.

— De huidige planning m.b.t. de begroting dit jeer
uitzonderlijk krap is richting de read.

— De structurele bekostiging van de extra inzet publieke
gezondheidszorg statushouders op instemming ken
rekenen met uitzondering van de coordinator (1 jeer).

— - De twee voorstellen een verhoging van de inwoner
bijdrage betekenen waarvoor instemming gevraagd
moet worden aan de read.

Pagina 1 van 2



f ~l Openbare besluitenlijst b&w Collegevoltallig :nee
Aanwezig : M. Boumans, M. Sluiter,van 10 april 2018 F. Langeveld, H. Bulten,

I. Lambregts, N. van Waart,
A. Driessen

Afwezig : P. Drenth

onderwerp besluit b&w

B-lijst

Bestuurs- en directie-ondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 3 april 2018 vastgesteld.
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